
Sabia que … 

... o Plástico está para ficar? 
 

É prático, leve, barato, versátil e, sobretudo, muito útil. Graças a este material, 

disfrutamos hoje de um elevado nível de vida, impensável há poucas décadas. No 

entanto, apesar das inúmeras vantagens que o plástico apresenta, na forma como o 

temos utilizado - uma forma linear - tem contribuído para a degradação e poluição do 

ambiente, sobretudo nos oceanos. 
 

Em 2020, a quantidade de embalagens em Portugal aumentou em 1.256 toneladas.  O 

primeiro relatório do Pacto Português para os Plásticos mostra também que os plásticos 

de uso único aumentaram 848 toneladas no ano passado, para um total de 3.408 

toneladas. 
 

Tudo começou no início de 2020, quando várias empresas, associações, universidades e o 

Governo assinaram o Pacto Português para os Plásticos, “uma iniciativa que pretende 

colocar um ponto final na poluição de plástico, através de uma transição para uma 

economia circular". Agora, dois anos depois, são mais de 100 as entidades envolvidas, e 

no final do passado mês de novembro o Pacto Português para os Plásticos apresentou o 

Primeiro Relatório de Progresso da iniciativa. 
 

Neste momento, revela o relatório, os plásticos de uso único problemáticos e/ou 

desnecessários (uma lista a que todos os intervenientes chegaram a consenso) 

representam menos de 4% do total de embalagens de plástico colocadas no mercado 

pelos membros da iniciativa. 
 

A taxa de reciclagem de embalagens de 

plástico atingiu em 2019 apenas 36%, 

revela o relatório, ainda muito longe do 

objetivo:  que em 2025, 70%, ou mais, das 

embalagens plásticas sejam efetivamente 

recicladas. A campanha “Vamos Reinventar 

o Plástico”, que decorreu entre 2020 e 

2021, teve como objetivo  promover 

práticas mais sustentáveis e circulares na 

utilização das embalagens de plástico. Em 

2020, 11 membros do Pacto Português para 

os Plásticos assumiram uma meta extra de 

redução de consumo de plástico virgem até 

2025 (menos 15 a 50%). 
 

 

O Pacto Português para os Plásticos é liderado pela Associação Smart Waste Portugal e 

pertence à Plastics Pact Network da iniciativa New Plastics Economy, da Fundação Ellen 

MacArthur, que une 12 iniciativas similares em diferentes geografias do globo. 
 

Adaptação da notícia publicadas em: 

https://eco.sapo.pt/2021/11/25/o-plastico-esta-para-ficar-em-2020-aumentou-mais-1-256-toneladas-a-

quantidade-de-embalagens-em-portugal/ 


